
 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

TREBALL D´ESTIU O DE RECUPERACIÓ 

 

DE 1r D’ESO - REFORÇ 

 

 

 

 

 

 Has de copiar els enunciats dels exercicis en fulls a part i fer tots els 

passos necessaris per resoldre´ls. Amb aquests fulls faràs un dossier. 

 

 Portar aquest treball al setembre: 

 

 el dia de la prova extraordinària 

o 

 el dia que comencin les classes 

 

 

 



NOMBRES NATURALS I OPERACIONS 

1- Escriu les xifres dels nombres dins la casella corresponent: 

509,  2 741,  30 296,  684 102,  803 427,  7 431 560 

 

Unitats 

de milió 

Centenes 

de miler 

Desenes 

de miler 

Unitats 

de miler  

Centenes Desenes Unitats 

       

       

       

       

       

       

  

2- Resol les operacions següents: 

a/ 94 768 + 8 913 + 285 ₌                                               b/ 76 802 + 1 472 + 98 ₌ 

c/ 98 432 –  9 037 ₌                                                         d/ 543 206 – 78 659 ₌ 

e/ 96 543 × 78 ₌                                                                f/ 3 786 × 93 ₌ 

g/ 37 625 : 9 ₌                                                                   h/ 253 469 : 7 ₌ 

i/  56 932 : 34 =                                                                 j/  429 867 : 46 = 

 

3- Escriu en forma de producte i calcula: 

a/ 2⁴   =           2 × 2 × 2 × 2                                   = ……………………… 

b/ 6³   =………………………………………………………… = ………………………. 

c/ 7²   = ………………………………………………………… = ……………………… 

d/ 5⁵   = ……………………………………………………….. = ………………………. 

e/ 4⁶  = ……………………………………………………….. = ………………………. 

f/ 8³   =………………………………………………………… = ……………………….. 



4- El preu d´un televisor és de 975 €. Quants euros s´haurà de pagar cada mes si 
es paga a terminis durant un any? 

5- En una fàbrica fan, en un dia, 84 mobles. Quants mobles fabricaran en 9 dies? I 
en 35 dies? 

 
FRACCIONS  

6- Dibuixa les fraccions següents: 

⅜                             ⅖                           ¾                            ⅘ 

7- Calcula, indicant les operacions que cal realitzar: 

            a) 
3

2
 de 15 =        b) 

9

4
 de 36 = 

8-     Hem buidat les 3/8 parts d’un dipòsit que contenia 2400 l. D’aigua. Quants                 

litres   n’hem extret? 

9- En Gerard vol invitar 5 amics a sopar. Li diu a la mare que volen menjar pizza. 

Cada un es menjarà   ¼  de pizza familiar. Quantes pizzes ha de comprar la mare 

i quina fracció de pizza es menjaran? Quina fracció de pizza queda per si volen 

repetir? 

10- En una capsa hi ha 18 bombons. Se n´han menjat    ⅔    parts. Quants bombons 

queden? 

11- He comprat ¾ kg de carn i ½ kg de lluç. Quin pes porto en total? 

12-   Resol les següents operacions indicant  el procés de resolució pas a pas. 

 

a)  
6

3

2

2
     b)   

6

4

3

7
   

 

c)  
6

3

5

4
x      d)  

3

2
:

5

4
 

 

NOMBRES DECIMALS, MESURES 

13- Escriu amb xifres els nombres: 

Set unitats i tres centèsimes  ……………………………………………………………….. 

Vint-i-tres unitats i cinc dècimes  ………………………………………………………….. 



Trenta-una unitats, cinc centèsimes i una mil.lèsima ……………………………. 

Dues desenes, cinc unitats i vuit centèsimes  ……………………………………….. 

Una centena, tres desenes, set mil.lèsimes ………………………………………….. 

Cinc unitats de mil, 4 desenes, 8 dècimes …………………………………………….. 

 

14- Escriu les operacions col.locant bé la coma i calcula´n els resultats: 

124,85 + 12,605 =                                           97,02 + 25,89 + 195 = 

520,92 – 8,587 =                                             548,95 – 28,209 = 

215,03 × 4,7  =                                                  1 537,6 × 84 = 

204,513 : 8 =                                                     5 384,32 : 46 = 

15- Completa aquestes sèries amb 10 nombres cadascuna: 

2,5 - 2,8 - 3,1 - 

10,5 - 10 - 9,5 - 

16- En Joan s´ha gastat 3,40 euros per esmorzar, 10,75 euros per dinar i 6,25 euros 

per sopar. Si en començar el dia tenia dos bitllets de 20 euros, quants euros li 

queden? 

17-  Tres capses iguals de caramels pesen 1,5 kg. Quant pesaran 5 capses iguals que 

les anteriors? 

18- Quantes ampolles de 5 l. d´oli podrem omplir d´un dipòsit que en conté 2.025 l.? 

19- Un  camió porta 42 sacs de patates de 10 kg. cada un, i 68 sacs de cebes de 5 kg.  

Quant pesa en total el que porta?  

20- Converteix en decimal,  aproximant fins a les centèsimes: 

a)  
5

3
            b) 

9

7
          c) 

3

2
 

21- Completa les igualtats: 

LONGITUD 

15 km =…………………………..m                        6 dam = ……………………………m 

4 hm = …………………………… m                        2 dm = ……………………………..m 

13,5 dam = …………………….. m                       16 mm = …………………………. m 

MASSA 

6 hg = ……………………………g                            3 kg = ……………………………..g 

15 dag = ………………………. g                            12,3 hg = ……………………….. g 



9 dg =……………………………. g                            6 cg = ……………………………. g 

CAPACITAT 

14 dal = ………………………… l                             9 hl = ……………………………. l 

18 kl = ………………………….. l                              6,3 dal = ……………………….l 

9 dl = ……………………………. l                              12 ml = ………………………… l 

 

PROPORCIONALITAT, PERCENTATGES, REGLA DE TRES. 

22- Calcula: 

El 50 % de 350 =……………………………….       El 12 % de 200 =……………………………… 

El 25 % de 420 = ………………………………       El 8 % de 1.600 = ……………………………. 

El 35 % de 600 =……………………………….       El 15 % de 1.200 = ……………………………. 

23-   El Pau Gasol té un percentatge d’encerts del 80% en els llençaments lliures, si  

efectua 20 llençaments, quants encertarà? 

24- He comprat un CD que val 25 euros. Quant pagaré si em fan una rebaixa del 5 

%? 

25- Hem anat de rebaixes i hem comprat un jersei que marcava 45 euros i ens fan 

una rebaixa del 15 %, també hem comprat uns pantalons de 75 euros amb un 20 

% de descompte. Quant ens hem estalviat? 

26- El Pere té un sou de 1200 €.  A primers d’any ha tingut un augment del 3,5 %. 

Quin serà el seu sou ara? 

27- Per fer 3 fotocòpies em van fer pagar 0,25 €. Si he de fotocopiar un treball de 45 

pàgines, quant em costarà? 

28- Un motorista ha recorregut 20 km en 15 minuts. Quants minuts trigarà, si manté 

la mateixa velocitat, per recorrer 400 km? 

29- En una cadena de muntatge es tarda una hora en fabricar 20 peces. Quant 

tardaran en fabricar 150 peces? 

 

GEOMETRIA 

30- Dibuixa els angles i completa: 

Angle recte                      Angle agut                Angle obtús                  Angle pla 

L´ angle recte mesura:………………                  L´ angle obtús mesura :………………… 



L´ angle agut mesura :………………                  L´ angle pla mesura:…………………….. 

31- Dibuixa: 

a/ Un quadrat que fa 16 cm de perímetre. Calcula´n  la seva àrea. 

b/  Un rectangle amb  costats que fan 4cm i 6 cm. Calcula´n el perímetre. 

c/  Un triangle equilàter de 6 cm de costat. Calcula´n el perímetre.  

32- Completa aquestes equivalències amb mesures de superficie: 

1 m² = ………………………. dm²                         1 km² = …………………………. hm² 

1 dm² = …………………….. cm²                         100 dam² = ……………………. hm² 

1 cm² = …………………….. mm²                        10 m² = …………………………. dam² 

1 dm² = …………………….. mm²                        1000 cm² = …………………… m² 

 

33- Calcula i dibuixa: 

a/ Un jardí rodó té 15 m de radi. Quants metres he recorregut si hi faig una 

volta? 

b/ Un didal té un diàmetre de 14 mm.  Calcula´n la seva circumferència. 

c/ El diàmetre d´un cercle fa 30 cm. Calcula´n la seva àrea. 

34- Volem plantar arbres al voltant d’una plaça circular de 80 m de diàmetre. Si 

volem deixar una distancia de 3 m entre cada arbre, quants arbres necessitaré? 

PROBLEMES 

35- En una fàbrica fan, diàriament, 1640 llonganisses. Quantes en fan en 9 dies? 

36- Hem comprat 6 cadires a 54 € una, i 4 llums a 75 € cadascuna. Quant pagarem 

en total? 

37- Tenim 525 llibres i els volem guardar en capses de 15 llibres. Quantes capses 

omplirem? 

38- En una fàbrica de colònia han omplert 6 capses amb 36 ampolles cada una. Si 

s´han trencat 17 ampolles, quantes en queden de senceres? 

39- En un poble de 3450 habitants van nèixer, l´any passat, 65 infants i van morir 24 

persones. Quants habitants té ara el poble? 

40- Un camió ha de recòrrer 2150 km en 4 dies. El primer dia en fa 530, el segon dia 

475, i el tercer 610. Quants quilòmetres li queden per recòrrer el quart dia?  

 



 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


